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עדכונים  

מאגף ציוד  

רפואי במשרד 

 הבריאות  
 

 

 

  .Ph.D, נדב שפר
 מידע ומחקר , חטיבת טכנולוגיות רפואיות

 משרד הבריאות  
 2019נובמבר  –ט "חשוון תשע

 ? על מה נשוחח 

 סיווג מוצרים•

 (['י)ו "כ, "ויקרא]"" ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

 רפואה מותאמת אישית בתחום הציוד הרפואי  •

 ואפליקציות    Big Data: רפואה בעידן החדש•

 3  שמורות הזכויות כל

 "הכרעה כלל" :הרוקחות אגף של  47נוהל

Primary mode of action 

איך מסווגים מוצרים לקראת הגשתם  
 ?לאישור משרד הבריאות 

 :של אגף הרוקחות 47נוהל •

Primary mode of Action     

 סיווג במדינות מוכרות( עדיפות ל– FDA ) 

 

 (שימוש)מבחן הייעוד •

 

 סיווגי מכס•
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 ? על מה נשוחח  ...ועדת סיווג –ואחרי כל ההסבר הזה 

 סיווג מוצרים•

 "  ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

 (['י)ו "כ, "ויקרא]"     

 רפואה מותאמת אישית בתחום הציוד הרפואי  •

 ואפליקציות    Big Data: רפואה בעידן החדש•

 יבואאישור 

 בשערי מדינת ישראל  היתר להכניס את הטובין •

 .בלבדאישור מעבר < =  

 

 אישור רישום≠  אישור יבוא      

 !ר"האמלשיווק / מהווה אישור לשימוש  אינו•

 !אופןבשום ככזה אסור להציגו •

 

סיווגי המכס אינם זהים תמיד להגדרות של משרד  •
 !הבריאות 

    

 הגשה אלקטרונית מלאה•

 "קיט מלא"ב•

 ZIP-הגשה ב•

 הגשה באמצעות פורטל הכספות  •

 תהליכי רישום

 

 באמצעות פקס•

 ל  "דואבאמצעות •

   ל"מסלובאמצעות מערכת •
 תהליכי יבוא

 

 הייצוא  פנייה למכון •

 (ר"אמי אגף "חתימה ע)
 תהליכי יצוא
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 " )*(ועכשיו למשהו אחר לחלוטין"

 

  

 

חבורת מונטי פייטון )*(  9  

 ? על מה נשוחח 

 סיווג מוצרים•

 (['י)ו "כ, "ויקרא]"" ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

 רפואה מותאמת אישית בתחום הציוד הרפואי  •

 ואפליקציות    Big Data: רפואה בעידן החדש•

דרישות רגולטוריות מאביזרים  
 המודל הקלאסי: ומכשירים רפואיים

 תיאוריה•

,  חשמליים, מכניים) ניסויים טכניים•

    (ביולוגית[ מיושבות]תאימות 

       ח"ניסוי בע•

דרישות רגולטוריות מאביזרים  
 (המשך)ומכשירים רפואיים 

 (  ניסויי הלסינקי= ניסויים קליניים )ניסויים בבני אדם •
 (GMP, ISO)תנאי ייצור נאותים : היקף-העברה לייצור רחב•

 Safety and)הוכחת בטיחות ויעילות •
Efficacy )  וכפועל יוצא רישום הפריט 

 
 

•              
•                                                    

 POST MARKETING)שיווק -שיווק ומעקב אחר•
SURVEILLANCE  ) 
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 יעילות/ עלות , תועלת/ יחס עלות 

 

סל שירותי   
 הבריאות

13 

 יצור

 שיווק יבוא

 *שימוש

 

פיקוח על כל מעגל החיים של 

 הציוד הרפואי( פריטי)

ל 
ד
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ה
"

ל
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ר
ה

  
"

 
 

וטיפול באירועים מידע איסוף * 

 post marketing –חריגים 

 

 ? על מה אנחנו מדברים 

 ...מספריםקצת 

 –בתי חולים  6( לפחות)•

 פה ולסת, כירורגיה, אורתופדיה

   ש"רפו –מרפאות פרטיות •

 רישומים 2 –חברות מסחריות  •

רפואה מותאמת  : המודל החדש

 אישית בציוד רפואי
 

:  התהליך( רישוי)אישור : אסטרטגיה•

,  תקפות התהליך עצמו, חומרי גלם

 הדירות הייצור ואיכותו

האם המודל הזה צריך להפחיד  •

 ? ... אותנו
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רפואה מותאמת  : המודל החדש

 אישית בציוד רפואי
 

 :טקטיקה•

 לבית חולים  ( רישום)רישוי –

 :  גוף מסחרי–

ייצור מקומי 

  ל ובעל רישום בישראל  "יצרן בחו -יבוא 

 מותאם אישית  / יבוא אישי –

 K 510  - FDAדוגמא מאישור 

Device Description: XXX (Patient Specific 
Implant) is a device that replaces native bone in 
the cranial skeleton. Each (implant) is a patient-
specific device specifically created for a patient’s 
unique anatomical requirements.  (The implant) 
consists of a rigid titanium mesh that is largely 
covered by biocompatible ceramic tiles… 

 ? על מה נשוחח 

 סיווג מוצרים•

 (['י)ו "כ, "ויקרא]"" ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

 רפואה מותאמת אישית בתחום הציוד הרפואי  •

 ואפליקציות    Big Data: רפואה בעידן החדש•

 מערכות מסייעות לאבחון

 Big, עיבוד אות: שימוש בטכניקות שונות
Data 

מערכת לסיוע באבחון סרטן המעי הגס  : דוגמה
  מדיאל"חברת  -באמצעות בדיקת דם פשוטה  

 "מכבי"הישראלית בשיתוף " ארליסיין
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    mHealth = mobile +health     

תכנת מחשב המופעלת על גבי טלפון = אפליקצייה 
 (טאבלט: כגון)חכם או כל אמצעי תקשורת נייד 

משמשת להעברת ולצריכת  = אפליקצייה רפואית 
 . לעתים בשילוב מכשור רפואי נוסף, שירותים רפואיים

 

 

 

בריאות היא קטגוריית האפליקציות  
 השלישית בקצב הצמיחה בסלולרי

 ...(                        אחרי משחקים וטיולים)

 רגולציה חדשנות ויצירתיות

הגנה על בריאות 
 הציבור

שיפור רמת 
 הבריאות

 : FDA-ה פירסם   2013בספטמבר   25-ב
 הנחיות לרגולציה של האפליקציות הרפואיות 
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 ייעוד הציוד וההתויה

 

, קטלוגים, סימון המוצר(: Labeling) תיווי 
 .ועוד, חומרי שיווק, (IFU)הוראות שימוש 

 אפליקציות שיפוקחו

אפליקציות שאינן  
 מוגדרות כציוד רפואי

אפליקציות שמוגדרות  
אך לא , ציוד רפואי

 יפוקחו

 שמוגדרות כציוד רפואי  אפליקציות 

 :מהוות סיכון נמוך למטופלאך 
 

 פסיכיאטרי באיבחוןשמסייעת  אפליקצייה

למשלוח הודעה  GPS-שמשתמשת ב אפליקצייה
 לחולי אסטמה

 לחישוב יום הביוץ אפליקצייה

 בגמילה מעישוןשמסייעת  אפליקצייה

 הכוללת משחק מחשב אפליקצייה

 לצורך תרגול פיזיותרפיה  
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 הפרט של המידע הרפואיצנעת 

 

 אבטחת מידע
 

Keep up the good work (*) 

    

32 

"  Are you being served?" מר גרייס הצעיר בסדרת הטלוויזיה )*( 

 "(?מישהו מטפל בך )"
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 תודה
 ר נדב שפר"ד


